Možnosti za izobraževanje in zaposlitev v Nemčiji
Objavljeno: 25.11.2020

Rok za prijavo: 08.01.2021

Naziv delovnega mesta: IZOBRAŽEVANJE IN DELO NA PODROČJU NEGE IN OSKRBE
STAREJŠIH
Število delavcev 1: več mest
Naziv podjetja in kontaktni podatki:

V Nemčiji je vedno več starejših ljudi, ki potrebujejo pomoč in oskrbo. Vendar pa obstaja
veliko pomanjkanje usposobljenih negovalcev. Z namenom zadovoljitve potreb po delovni sili
na tem področju se izvaja projekt usposabljanja in zaposlovanja negovalcev, v katerega se
lahko vključijo tudi državljani iz drugih držav članic EU in v katerem sodeluje tudi Zavod RS za
zaposlovanje.
Kraj dela: različna mesta na Bavarskem, Nemčija
Projektna ideja:
 Projekt je predviden za osebe, ki iz različnih razlogov niso dokončale šolanja ali že dolgo
(najmanj 4 leta) niso opravljale svojega poklica.
 Kandidati bodo opravili jezikovni tečaj v matični državi, po selitvi v Nemčijo pa ob
zaposlitvi in v delovnem času nadaljevali z usposabljanjem za negovalce na področju
nege starejših oseb.
Pogoji za prijavo v projekt (izobrazba, veščine, delovne izkušnje):
Prijavi se lahko vsak, ki:
 Je star med 23 in 45 let.
 Je državljan države članice EU.










Ima uspešno zaključeno osemletno osnovno šolo in še vsaj 2 letnika štiriletnega
srednješolskega programa ALI devetletno osnovno šolo in 1 letnik štiriletnega
srednješolskega programa.
Lahko pridobi potrdilo o nekaznovanosti.
Je motiviran za učenje poklica negovalca in delo v Nemčiji.
Želi dokončati štiriletno zahtevno usposabljanje, najprej kot pomočnik na področju
oskrbe starejših in nato kot negovalec.
Že ima nekaj začetnih izkušenj z oskrbo starejših ljudi in/ali lahko dokaže svojo visoko
motiviranost za ta poklic.
Je pripravljen se intenzivno učiti nemščino; po zaključenem jezikovnem tečaju v
matični državi je potrebno pridobiti certifikat o jezikovnem znanju na ravni A2.
Že ima znanje nemškega ali drugega tujega jezika.
Izpolnjuje formalne zahteve za spodbujanje usposabljanja s strani nemškega Zavoda
za zaposlovanje.

Prednosti vaše vključitve v projekt:
 Delodajalci vsaj na začetku zagotovijo možnost nastanitve, najemnino plača delavec.
 Tečaji nemškega jezika se financirajo v matični državi in v Nemčiji.
 Udeleženci spoznajo svoje bodoče delodajalce na začetku projekta (razgovori bodo v
Nemčiji, predvidoma v februarju 2021). Ker nadaljnjega razvoja stanja zaradi
COVID-19 ni mogoče predvideti, se bodo razgovori v primeru, da udeleženec ne
more potovati osebno, opravili preko Skypa.
 Predvidoma v septembru 2021 sklenejo pogodbo o zaposlitvi kot pomočniki na
področju oskrbe starejših, za katero se plačujejo polni prispevki za socialna
zavarovanja.
 Udeležence se na dolgi poti do poklicne kvalifikacije intenzivno spremlja in vzpodbuja.
 Po uspešno zaključenim formalnem izobraževanju udeleženci začnejo prejemati
mesečno plačo kot negovalci (med 2.500 in 2.800 EUR bruto).
Pogodba in plačilo:
- Vključenost v obvezna socialna zavarovanja za polni delovni čas ves čas projekta.
- V času celotnega programa zaposleni udeleženci prejemajo plačo za polni delovni
čas, tudi kadar ne delajo, ker obiskujejo jezikovni tečaj ali poklicno šolo.
- Plača vsaj 1900 evrov bruto mesečno.
Dodatne informacije in prijava:
Če vas vključitev v projekt zanima in če izpolnjujete pogoje za prijavo, potem čim prej oz.
najkasneje do 08.01.2021 posredujte vlogo in življenjepis v angleškem ali nemškem jeziku
na e-naslov: juan.ahcin@ess.gov.si.

Prijava naj vsebuje:
 Vaš življenjepis (CV) v celoti v angleškem ali nemškem jeziku, najbolje s profesionalno
posneto fotografijo . V življenjepisu naj bodo kronološko navedena obdobja zaposlitve
od zadnje do prve. Tudi morebitna obdobja nezaposlenosti naj bodo opredeljena oz.
naj ne bo praznih obdobij brez obrazložitve. Ne pozabite navesti čim bolj realno oceno
morebitnega predznanja tujih jezikov. Zaželena oblika življenjepisa je Europass.
(https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae).
 Spremno pismo v angleškem ali nemškem jeziku, namenjeno potencialnim
delodajalcem, v katerem se na kratko predstavite, opišite svoje izkušnje, ki so
relevantne za projekt (področje nege in oskrbe) in pojasnite, zakaj se želite vključiti.
 Skenirana dokazila o pridobljeni izobrazbi (če niste zaključili srednješolskega
izobraževanja, lahko tudi letna spričevala).
 Druga morebitna relevantna dokazila po vaši presoji.
Kontaktna oseba za prijavo in za dodatne informacije je svetovalec EURES Juan Ahčin,
elektronska pošta: juan.ahcin@ess.gov.si
tel. št.: 01 330 81 97
NOVO: Dne 17.12.2020 ob 18:00 uri bo spletna predstavitev (preko Zooma - v angleškem
jeziku).Če se želite udeležiti pošljite elektronsko sporočilo do 15.decembra, prejeli boste
povezavo z geslom.
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Moška slovnična oblika se v besedilu uporablja kot nevtralna in vključuje moški in ženski spol.

